LINHA AUTOMOTIVA

ARALBRAS

Adesivo bicomponente à base de resina epóxi
Fixa e cola diversos materiais lisos, porosos ou irregulares. Aderência e ciente de metal, plásticos, madeira, vidro e
outros. Indicado para colagem de alto-falante. Resiste até 70°C.
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Adesivo à base de borracha nitrílica.

Adesivo à base de poliuretano
bicomponente

Indicado para juntas de motores, com alta
resistência à temperatura (até 180ºC), água
e derivados de petróleo. Indicado também
para vedação e xação de conexões
metálicas rosqueáveis em tubos de metal e
PVC devido ao seu alto desempenho e
resistência à pressão.

BRASCOVED ANTIRRUIDO
PRETO E BEGE (Antigo Brascoved
Pincel e W-238)

Utilizado para reforço de capôs, calhas,
calafetação de paralamas e soleiras. Indicado
também para colagem de chapas metálicas e
xação de cubas em granito. Cor: Branco e
cinza. Secagem: Manuseio em 40 minutos e
secagem nal em 24 horas.

Antirruído de base asfáltica e borracha
sintética.
Preto: Proteção interna e externa de
paralamas, portas e assoalhos de veículos em
geral. Cor preto. Para diluição e limpeza
utilizar BR708 Limpador / Diluente.
Secagem: 24 horas.
Bege: Proteção interna e externa de
paralamas, portas e assoalhos de veículos em
geral. Cor Bege (aceita pintura). Para diluição
e limpeza utilizar o BR 708 Limpador /
Diluente.

SEM
TOLUENO

BRASCOVED - MASSA PARA
CALAFETAR
Massa de vedação de juntas e fendas
Adere sobre madeira, metais, concreto,
brocimento e alvenaria. Para calafetação de
juntas estéticas, fendas, junções e
sobreposição de telhas ecológicas e alumínio,
caixilhos, janelas, painéis e outros materiais.
Filetes e cartucho na cor cinza.

BAIXE O APLICATIVO
“BRASCOLA” E ASSISTA NAS
EMBALAGENS ARALBRAS
DE 23g OS VÍDEOS
EXPLICATIVOS
ATRAVÉS DE REALIDADE
AUMENTADA!
Disponível em:

SEM
TOLUENO

BRASCOFIX V-111
BRASCOFIX V-111
BRASCOFIX V-111

BRASCOVED VEDA BAU MASTIC

BRASCOPLAST

BRASCOPLAST ST

COLA VINIL
Adesivo de contato para colagem
de PVCs exíveis entre si.

Desengripante e lubri cante

Adesivo à base de policloropreno

Adesivo à base de Policloropreno

Ideal para lubri cação e
eliminação de ruídos. Pode ser
aplicado em dobradiças
metálicas, bicicletas, portas de
correr, cabos, pedais, parafusos
emperrados, entre outros.

Adesivo de contato universal.
Colagem de materiais porosos e
exíveis como tecidos, espumas,
couro, EVA, cortiças e outros. Alto
rendimento e alta resistência nal de
colagem. Para diluição e limpeza
utilizar o BR 708 Limpador /
Diluente.

Adesivo de contato sem Tolueno com
alto teor de sólidos e média
viscosidade utilizado para colagens e
reparos de diversos substratos, como:
tapeçaria em geral, tecidos, bras
naturais, lã de vidro, revestimento
em couro, borracha vulcanizada,
madeira, EVA, carpetes, concreto,
metal com outros substratos e
diversos plásticos rígidos (exceto
polipropileno, polietileno, Te on® e
Nylon®). Não resiste à água quando
utilizado na colagem de tecidos.

Colagem de PVCs exíveis entre si.
Para reparos em in áveis, boias,
piscinas, barracas de camping,
malas, lonas de capota náutica e
outros materiais. Excelente
resistência à água e intempéries.
Isento de tolueno.

LINHA AUTOMOTIVA

BRASCOVED VEDA
BAÚ MASTIC (Antigo
Brascoved 15/13)

Mastic à base de borracha
sintética.
Indicado para o uso pro ssional.
Adere sobre diversas superfícies sem
atacá-las. É um mastic com
plasticidade permanente, possui
excelente resistência à in ltração de
água, poeira e ar. Elimina os efeitos
de pequenas dilatações nas
estruturas.

BRASCOFIX TAPEÇARIA
AUTOMOTIVA (V-111)
Adesivo à base de borracha de
policloroprene.
É um produto com excelente
adesividade e resistência inicial. É
indicado onde há necessidade de um
tempo aberto longo, colagens de:
tapeçaria em geral, couro, borrachas,
entre outros.

Abril 2019

BRASCOLUB

Linha automotiva Brascola!

Sempre a frente de seu tempo!

COLA SPRAY
Adesivo de alta pegajosidade,
secagem média, tempo em aberto
longo e alto teor de sólidos. Não
contém Tolueno. Indicado para
colagem de espumas entre si, e com
tecido, couro e madeira. Alto poder
de xação, cola rápido e não
mancha.

BRASCOVED SILICONE
NEUTRO

BRASCOVED SILICONE ALTA TEMPERATURA

Adesivo selante á base de silicone

Adesivo selante á base de silicone acético

Recomendado para colagem e vedações de
metais, aços, espelhos, policarbonato. Não
corrosivo, não mancha, não exsuda óleo, não
retrai. Contém fungicida. Cor: transparente.

Para juntas de motores, sistemas de
aquecimento e exaustão, guarnições de
fornos e estufas, dutos, caldeiras,
termostatos, ferros elétricos etc. Resiste de 30 a 190°C contínuos e picos de até 220°C.
Cor: Vermelho e preto.

AUTOBOND INSTANTÂNEO

BRASCOFLEX PLUS

Adesivo de cianoacrilato

Adesivo selante à base de poliuretano.

Adesivo instantâneo de média viscosidade.
Cura a temperatura ambiente,
proporcionando elevado poder de aderência.
Adere rapidamente uma ampla variedade de
metais, plástico ou borrachas. Indicado para
aderir materiais porosos ou absorventes como
madeira, couro ou tecidos.

Ideal para carrocerias, baús, contêineres,
refrigeração, silos e outros materiais. Utilizado
também em soleiras e paralamas. Resiste à
umidade e à intempéries. Aceita pintura após
curado. Resiste à temperatura de -40°C a
90°C.

BRASCOVED ADESIVO P/
LAMINAÇÃO

BRASCOVED MASSA DE
POLIÉSTER LIGHT

AGARRE
IMEDIATO
5 segundos

BRASCOFLEX ULTRAFIX

PU 40 MULTIUSO

BRASCOGLASS

Selante à base de polímeros hibrido
com silano modi cados.

Adesivo Selante à base de poliuretano.

Adesivo selante à base de poliuretano

Cola, Sela e Veda com maior e ciência,
grande resistência e extrema força
(250Kg/m²). Fixa em apenas 5 segundos.
Cola até debaixo d’água. Indicado para
colagens de aço galvanizado, aço carbono,
alumínio, inox, madeira, vidros e plásticos
(exceto PP e Nylon®). Resiste a intempéries
e aceita pintura.

É um adesivo selante monocomponente de
cura rápida com excelente aderência e
resistência. Ideal para vedação de
carrocerias, baús de caminhões, baús
frigorí cos e contêineres. Adere muito bem
em chapa galvanizada, alumínio, madeira e
plásticos (exceto PP, PE, PS e Nylon®).

É um adesivo selante monocomponente à
base de poliuretano de cura rápida, com
excelente resistência. Vulcaniza por umidade
em temperatura ambiente. Ideal para
colagem de parabrisas e vidros na indústria
automotiva e náutica. Vulcaniza por umidade
em temperatura ambiente. Possui tack free
de 15 minutos, forma película entre 40 e 60
minutos e vulcaniza 3,5mm / 24 horas à
temperatura de 23°C e 50% de UR.

Base resina poliéster
Indicado para laminação de piscinas,
banheiras, peças automotivas, náuticos e
acessórios reforçados com bra de vidro. Essa
resina possui excelente penetração na bra
de vidro, garantindo boa aderência e fácil
manuseio. Possui resistência à temperatura
de 80ºC.Pot life: 5 a 15 minutos.

Base resina poliéster
Indicada para correção de defeitos em
superfícies metálicas ferrosas como
galvanizadas, zincadas e alumínio e outras
superfícies como bra de vidro. Pode ser
utilizado também para vedações de barcos,
aço e calhas. Pot life: 2 a 5 minutos. Tempo
para lixamento: 30 minutos.

Branco - Cinza - Preto

NÃO É

necessário
utilização de

MARKETING

PRIMER

BRASCOVED ADESIVO
PLÁSTICO LIGHT

BRASCOVED ADESIVO
PLÁSTICO

Base resina poliéster

Base resina poliéster

Indicada para corrigir imperfeições na
funilaria de veículos, superfícies metálicas,
galvanizados, máquinas e equipamentos.
Utilizado também para marmoraria como
cola de peças, madeira, cubas e inox. Possui
baixa densidade, alto poder de enchimento e
lixamento macio. Pot life: 2 a 5 minutos.
Tempo para lixamento: 1 hora.

Indicada para corrigir imperfeições na
funilaria de veículos, superfícies metálicas,
galvanizados, máquinas e equipamentos.
Utilizado também para marmoraria como
cola de peças, madeira, cubas e inox. Pot
life: 2 a 5 minutos. Tempo para lixamento: 1
hora.

CATALISADOR MEK
Base Peróxido de Metil Etil Cetona.
Acelerador de cura das massas de poliéster.

Representante:

Con ra a linha completa em nosso site:

brascolaltda

brascolaltda

Brascola Ltda

BRASCOVED MANTA DE
FIBRA DE VIDRO

BRASCOVED BATIDA DE
PEDRA

Base bra de vidro

Base resina acrílica.

Indicada para laminação de piscinas,
banheiras, peças automotivas, náuticos e
acessórios reforçados com bra de vidro
modelado em processo aberto. Possui fácil
aplicação, menor desperdício e maior
rendimento. Deve ser utilizado como reforço
em camadas junto com Brascoved Resina de
Laminação.

Indicado para aplicação nas partes inferiores
de veículos como em chassis e paralamas.
Pode ser utilizado em assoalhos, suporte de
baterias e em todos os tipos de carrocerias
metálicas. É excelente contra ruídos e
ferrugens, por isso pode ser aplicado em
porta-malas, pisos e capôs. Tempo de
película: 30 a 40 minutos. Secagem total: 12
a 18 horas.

